última oportunitat
d'inscriure's al taller de
gòspel
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loft, o l'aïllament de l'home contemporani al seu
propi entorn

Fins al 19 de novembre romandrà oberta la inscripció
al taller monogràfic de Gòspel.

cèl·lules i planetes, un espectacle visionari de
física i bombolles de sabó

Alguns dels objectius d'aquest taller seran conèixer
la música espiritual afro-americana des de la vessant
històrica fins a l'experiència vivencial, així com el
repertori de la música Gòspel, apropant-se a les
diferents variants estilístiques del gènere com ara
el Jubilee o l'Spiritual

contra la pared, guanyadora de l'ós d'or a berlin,
preestrena dels cinemes verdi
estudiar a la uab té avantatges

També resten obertes les inscripcions al Cor i
lOrquestra de la UAB, dirigits per Poire Vallvé i
Jesús Badia respectivament.

l'agenda·
genda· 44

Informació i inscripcions al Punt de Serveis de
lEdifici dEstudiants, Plaça Cívica.

estudiar a la uab té
avantatges
TEATRE
Espai Brossa
50% de descompte presentant el carnet destudiant
de la UAB a taquilla fins mitja hora abans de
començar lespectacle. En cartell: del 26 doctubre
al 5 de desembre. LEscorxador. Elsinore 1601,
dAlbert Munt. Direcció: Marta Gil.
MÚSICA
LEstruch de Sabadell
Ofertes dentrades gratuïtes i descomptes per a un
ampli ventall d'espectacles. Per gaudir d'aquestes
ofertes, heu de reservar la vostra entrada al Punt
de Serveis de l'Edifici d'Estudiants la mateixa
setmana de l'espectacle, fins dimecres a les 12 h.
Les entrades corresponents shauran de recollir
prèviament, de dijous a dissabte, al TM La Faràndula
de Sabadell. Aquesta setmana hi ha les següents
ofertes: Diumenge 21 de novembre, a les 20 h,
Quico el Celio, el noi i el mut de ferreries.
(Disponibles 10 invitacions gratuïtes).
Moog
Dues entrades al preu d'una o 3 de descompte si
nadquiriu una a la porta del local amb el carnet de
la UAB. Aquesta setmana hi ha les següents ofertes:
Dimecres 17 de novembre a les 00,00 h. Robert
Lamart. Preu estudiant UAB: 5 o dues entrades
al preu duna (Preu habitual: 8).
CINEMA

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d'Estudiants,
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.es
www.uab.es/culturaenviu

lagenda al teu e-mail
si vols rebre setmanalment lagenda per correu electrònic
envians un missatge a: cultura.enviu@uab.es

èczema

LEstruch de Sabadell
Ofertes dentrades gratuïtes i descomptes per a un
ampli ventall d'espectacles. Per gaudir d'aquestes
ofertes, heu de reservar la vostra entrada al Punt
de Serveis de l'Edifici d'Estudiants la mateixa
setmana de l'espectacle, fins dimecres a les 12h.
Les entrades corresponents shauran de recollir
prèviament, de dijous a dissabte, al TM La Faràndula
de Sabadell. Aquesta setmana hi ha les següents
ofertes: Dijous 20 de novembre, a les 21,30 h, Tiro
al Fantoccio. (Disponibles 10 invitacions gratuïtes).

dilluns 15

loft, de toni mira

MÚSICA
Actuació del Cor de la UAB dins de l'acte de lliurament de diplomes de
la titolació de Relacions Laborals
Director del Cor: Poire Vallvé
Hora: 20,15 h
Lloc: Sala d'actes, Edifici del Rectorat
Ho organitza: Facultat de Dret i Aula de Música de la UAB
CONFERÈNCIA
La rebel·lió de les formes, conferència a càrrec de Jorge Wagensberg,
director de Cosmocaixa
Dins del cicle Any de la física
Hora: 18 h
Lloc: Sala dactes, Edifici del Rectorat
Ho organitza: UAB

loft
Arriba a la Sala Teatre Loft, una coreografia dirigida i
ballada per Toni Mira en solitari, director i cofundador
de la companya Nats Nus Dansa.
El Loft és lhabitacle contemporani del soliloqui, on
conviuen el nostre cos i la nostra ombra, destinades a
una soledat compartida, a un diàleg mut i implacable.
Lespai on laïllament es fa més ostensible, on no queda
dubte que tots som lhome denlloc. Nats Nus Dansa,
que des de 1987 ha portat arreu del món espectacles
de gran format i muntatges de vídeo-dansa, ens ofereix
en aquesta ocasió un espectacle intimista. Quedem-nos
tots sols davant dun ballarí i el seu fantasma.
Única representació el dimarts, 16 de novembre, a la
Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica).

cèl·lules i planetes, espectacle
de física i bombolles amb pep
bou i jorge wagensberg

dimarts 16
DANSA
Loft, dirigit i interpretat per Toni Mira (Nats Nus Dansa)
Hora: 13 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu
ART
Presentació de lexposició Èczema
Hora: 13,30 h
Lloc: Sala dexposicions de la UAB, Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General, Plaça Cívica
Ho organitza: Museu dHistòria de Sabadell i Cultura en Viu
Exposició oberta fins el 30 de novembre
CINEMA
Al Límite de la Verdad, de Roger Michell
Dins del cicle Imatges del dret al cinema
Hora: 13,30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea dHistòria del Dret i de les Institucions i Centre de la Imatge
de la UAB
dimecres 17
CINEMA
Iván el Terrible, de Sergei Eisenstein
Dins del cicle Història del cinema I
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
dijous 18
PREESTRENA DE CINEMA
Contra la pared, de Fatih Akin
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge de la UAB
ESPECTACLE

pep bou
Pep Bou i Jorge Wagensberg es troben en una sessió
que combina la Física i la poesia visual de les bombolles
de sabó. Apassionat per les arts visuals, Pep Bou ha
construït un món efímer que combina harmoniosament
l'aire, l'aigua, la llum i la música. La naturalesa lleugera
de les bombolles fa de cada espectacle una experiència
diferent.
Única representació el dijous, 18 de novembre, a la
Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica).

Cèl·lules i planetes, espectacle de física i bombolles amb Pep Bou, artista
plàstic, i Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa.
Dins del cicle Any de la física
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: UAB
divendres 19
CINEMA I RELIGIÓ
El camino a casa, de Zhang Yimou
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: SAFOR
MÚSICA

contra la pared, preestrena dels
cinemes verdi a l'autònoma
Desesperada per escapolir-se de la seva conservadora
família, una noia alemanya d'origen turc, Sibel, prega a
en Cahit, un home més gran, que es casi amb ella. Un
cop casats comparteixen pis i poca cosa més, però
l'amor i els gelos entraran d'amagat dins les seves vides.
Guanyadora al Festival de Berlin de l'Ós d'Or i del premi
Fipresci, el film de Fatih Akin és una mirada lliure de
prejudicis sobre les dificultats en l'acomodació social
dels immigrants d'orígen turc a Alemània.
La pel·lícula es projectarà el dijous 18, a les 12 h, a la
Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica).

Actuació del Combo de la UAB dins la Festa Anual de l'Associació
d'Amics de la UAB
Directora del Combo: Daniela Garcia
Hora: 20,30 h
Lloc: La Miranda del Museu, Museu d'Història de Catalunya
Ho organitza: Associació d'Amics de la UAB i Aula de Música de la UAB
fins el 17 de desembre
FOTOGRAFIA
Els Rostres de Nicaragua
Exposició fotogràfica de Joan Carles Romero
Lloc: vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Dept. dArqueologia i Antropologia, CESIC i Cultura en Viu
Lentrada a la Sala Cinema i a la Sala Teatre és gratuïta però està limitada a
laforament. Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle.

